Wat te doen bij een storingsmelding?
Indien de bij Van Leeuwen OpLaad gekochte producten een storingsmelding geven kunt u het volgende
stappenplan gebruiken om de storing op te lossen:
1.
2.
3.
4.
5.
·
·
·
·

Controleer eerst zelf of de stekkers juist vergrendelt zijn, zowel in het laadpunt als de auto.
Indien de stekkers juist vergrendeld zijn kunt u het laadpunt eenmaal resetten door hem uit- en weer aan
te zetten.
Vervolgens kunt u de laadtransactie opnieuw starten.
Wanneer bovenstaande niet gelukt is, kunt u de storing bij Van Leeuwen OpLaad melden. Omschrijft u
de storing alstublieft zo duidelijk mogelijk.
Wij nemen dezelfde dag nog contact met u op.
Afhankelijk van de urgentie wordt er een afspraak gemaakt om bij u langs te komen.
Wanneer blijkt dat er sprake is van een gebruiksfout- en/of een schade wordt de reparatiekosten aan
u doorbelast.
Het eerste jaar na aankoop van de producten rekenen wij geen voorrijkosten. Na het eerste jaar zijn
de voorrijkosten afhankelijk van de afstand waarvan u zich van Van Leeuwen OpLaad bevindt.
Daarvoor hanteren wij de volgende tabel:
Voorrijkosten incl. eerste uur aanmelding/arbeid
landelijk m.u.v. waddeneilanden
Arbeid na eerste uur
Online oplossing ( indien mogelijk, deze vervalt
wanneer online niet mogelijk is.)
Garantie product

156,- euro ex BTW
65,- euro ex BTW
69,- euro ex BTW
2 jaar

Reparatiekosten worden afgerond per kwartier. Het uurtarief voor reparatiewerkzaamheden bedraagt
65,- euro ex BTW.
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